Farské oznamy
06.04. – 12.04.2020
Deň

Liturgická oslava

Čas a úmysel sv. omše

Pondelok
06.04.

+ Margita Farbáková

Utorok
07.04.

+ Elena Ružvoňová

Streda
08.04.

na úmysel

Štvrtok
09.04.

Zelený Štvrtok
Omša na pamiatku Pánovej večere

Poďakovanie Pánu Bohu za
milosti – 18:00 hod.

Piatok
10.04.

Veľký Piatok
Slávenie utrpenia a smrti Pána

Obrady Veľkého Piatku
15:00 hod.

Sobota
11.04.

Biela Sobota
Veľkonočná vigília

Za ukončenie pandémie
19:30 hod.

Nedeľa
12.04.

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Za veriacich farnosti

 Na Veľký Piatok je prísny pôst. Tí, čo dovŕšili 14. rok života až do svojej smrti
zdržujú sa mäsitého pokrmu, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom pokánia.
Tí, čo dovŕšili 18. rok života až do 60. roku života sa môžu jeden raz dosýta najesť
a dva krát menej, ale bez mäsa. Takisto zachovávajú pôst od mäsa až do svojej smrti.
Na Bielu Sobotu pôst nie je. Kto chce môže si zachovať pôst aj na Bielu Sobotu do
večera – do vigílie.
 Boží hrob sa v tomto roku nepripravuje.
 Na Veľký Piatok sa môžete začať modliť deviatnik k Božiemu milosrdenstvu.
 V nedeľu máme najväčší kresťanský sviatok – Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.
 Bohoslužby sa slávia bez účasti veriacich, aj všetky slávenia Veľkonočného trojdnia
kňaz v kostole slávi sám, bez účasti veriacich ako to predpisujú pokyny pre túto
mimoriadnu situáciu pandémie.
 Odporúčame Vám počas týchto dní, keď sme doma čítať si sv. Písmo. Modlievajme
sa spoločne v rodinách a usilujme si zachovať pokoj. Nehovorme nikomu v dome zlé
slová, aby sme domácich neranili. Prijímajme všetkých v domácnosti aj s ich
nedostatkami a s láskou prekonávajme napäté situácie.
Každý deň si vzbuďme dokonalú ľútosť, ktorou prosíme Boha, aby nám odpustil
ľahké aj ťažké hriechy. Ľutujeme, že nás to vnútorne bolí, že sme Boha urazili.
Môžeme to povedať aj vlastnými slovami: Pane, odpusť mi tieto hriechy, môžem ich
vymenovať, ako to robím pri sv. spovedi. Boh nám dokonalou ľútosťou odpúšťa naše
ľahké aj ťažké hriechy, ale pri tom mám mať v úmysle, že keď sa skončí táto
pandémia, pôjdem na sv. spoveď.

 Ak sa niekto nutne potrebuje vyspovedať, môže sa telefonicky nahlásiť na
telefónnom čísle: 043/ 552 37 38. Pri tejto sv. spovedi treba mať rúško a 2m odstup
od kňaza. Môžete aj večer zavolať.
 Na Bielu Sobotu na konci sv. omše udelím celej farnosti požehnanie Oltárnou
Sviatosťou.
 Denne vyprosujem pre Vás o ochranu zdravia, pokoj v rodinách, silu v týchto
skúškach. O tieto dary prosím Pána pri sv. omšiach, ktoré sa slúžia súkromne, ako
nám to bolo nariadené.
 Prikladáme rozpis sv. omší na TV LUX a Rádiu Lumen.
 Prikladáme text domácej liturgie v rodinách počas Trojdnia .

